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مقدمة 
الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف، سيدنا محمد كعمى آلو، 

. كأصحابو، كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف
نصاؼ، يجد أف ىذا الكتاب يمثؿ  إف الناظر كالمتمعف في صحيح اإلماـ البخارم بتجرد كا 
مؤسسة عممية ىائمة، كذلؾ بسبب ما ألؼ فيو كحكلو مف دراسات عميقة، كمتخصصة في شتى 
صنكؼ المعرفة كالعمـ، في عمـك المصطمح، كالرجاؿ، كالتراجـ، كالفقو  كأصكلو، كعمـك القرآف، 

كالتفسير، كعمـك المغة، كالعقائد، كالتاريخ، إلى غير ذلؾ مف دقائؽ المعارؼ، كىذه الدراسات أخذت 
مناحو مختمفة، مف المدح كالقدح، بيف اإلنصاؼ كاإلجحاؼ ، ثـ إنو ال نعمـ كتابان كجد مف العناية 
كالرعاية، كمف الدرس كالتحقيؽ، بعد كتاب اهلل تعالى ما كجده صحيح البخارم، فقد عكؼ العمماء 

 المستمميمف زمف اإلماـ البخارم عمى ركايتو، كالتشرؼ بحممو، كانظر ليذا األمر، ما ركاه اإلماـ 
 رجؿ، ألؼ تسعكف إسماعيؿ بف لمحمد  الصحيح  كتاب سمع: ؿ قاالفربرم يكسؼ بف محمد عف
أخذ عنو - كال شؾ - الذم   فتأمؿ ىذا العدد اليائؿ مف الركاة، (1)(.غيرم يركيو أحد بقي فما

آخركف ، في متكالية ال حصر ألعدادىا، ىذا الكـ اليائؿ مف خريجي مدرسة اإلماـ البخارم لـ تخرج 
، كمع ذلؾ ال تخفى عمى الناس تمؾ .أكبر الجامعات كالمؤسسات العممية، ما يكازم معشاره، كاهلل أعمـ

اليجمة الشرسة، المنظمة، عمى السنة النبكية المشرفة بصكرة عامة، كعمى الصحيحيف بصكرة خاصة، 
كمحاكلة النيؿ منيما، كاالدعاء بأف فييما مف الضعيؼ شديد الضعؼ، بؿ كجازؼ بعضيـ كزعـ أف 

: مف سببيف الثالث ليما_كاهلل أعمـ _ فييما مف المكضكعات، كؿ ذلؾ ناتج 
.  المستحكـ تجاه األمة اإلسالميةءالعدا: األكؿ
. الجيؿ بالصحيحيف كعدـ الكقكؼ عمى الجيكد العممية العظيمة التي بذلت في خدمتيما: الثاني

: كمف ىذا الكاقع المشار إليو، كتب ىذا البحث الذم قامت فكرتو عمى نقطتيف
يعتقد بعض الناس أف التحقيؽ العممي كمناىجو العممية مف الفنكف التي ابتكرىا  - 1 

. المستشرقكف، كمشى عمى منياجيـ عمماء المسمميف مف المعاصريف
 يحصر الكثير مف العمماء كالباحثيف جيكد الحافظ ابف حجر في خدمة صحيح البخارم، في – 2

شرح ألفاظو، كاستنباط الفقو منو، كمناقشة أسانيده، كغير ذلؾ، بيد أف الحافظ ابف حجر رحمو اهلل قاـ 
قبؿ ذلؾ كمو بتحقيؽ الصحيح، بكؿ ما تحمؿ ىذه الكممة مف معاف في مناىج البحث العممي 

. المعاصر
. ىذا كنسأؿ اهلل القبكؿ، كالسداد في القكؿ كالعمؿ، كصمى اهلل كسمـ عمى سيدنا محمد بدءان كختمان 

المبحث األول 
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نسخ صحيح اإلمام البخاري 
: عدد نسخ الصحيح:المطمب األول 

صدر اإلماـ العالمة الحافظ ابف حجر، شرحو لصحيح البخارم، بركايات الصحيح، كأسانيده 
كقد رأيت أف أبدأ الشرح بأسانيدم إلى األصؿ، بالسماع أك باإلجازة، كأف  ):فييا، قاؿ رحمو اهلل

األسانيد أنساب الكتب، فأحببت أف : أسكقيا عمى نمط مخترع، فإني سمعت بعض الفضالء يقكؿ
  (1).(أسكؽ ىذه األسانيد مساؽ األنساب

أخذنا كالـ الحافظ عف ركايات صحيح البخارم كرتبناه لتقريب الصكرة العممية لنسخ : قمت
:       الصحيح، كركاة ىذه النسخ ىـ

ٍبًرمُّي : أكالن  دِّدثي الثِّدقىةي ، أبك عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف مطر بف صالح بف بشر ، الفىرى ، الميحى
: كقد ركل عنو الصحيح جماعة مف العمماء، كىـ

، إبراىيـ بف أحمد بف إبراىيـ بف أحمد بف داكد البمخي ، المستمميٌ   أبك إسحاؽلحافظا - 1
. الحافظ أبكذر عبد اهلل بف أحمد اليركم، كعبد الرحمف بف عبد اهلل اليمداني: كركايتو ركاىا عنو

السرخسي، كركايتو ركاىا عنو أبك زيد اليركم، كأبك الحسف  أحمدأبك محمد عبد اهلل بف  - 2
. عبد الرحمف بف محمد بف المظفر الداكدم

، ركل عنو الصحيح أبك ذر اليركم أيضان، كأبك أبك الييثـ محمد بف مكي الكشمييني - 3 
. سيؿ محمد بف أحمد الحفصي، ككريمة بنت أحمد المركزية

سعيد بف أحمد بف :  الشبكم ، كركايتو ركاىا عنوأبك عمي ، محمد بف عمر بف شىبُّيكيو - 4
.  محمد الصيرفي، كعبد الرحمف بف عبد اهلل اليمداني

، كركايتو ىذه ركاىا عنو عبد اهلل الحافظ أبك عمي ، سعيد بف عثماف بف سعيد بف السِّدكف - 5
. بف محمد بف أسد الجيني

، كركل عنو  بف عبد اهلل بف محمد المركزمأحمد أبك زيد محمد بف فقيواؿ - 6
الحافظ أبك نعيـ األصبياني، كالحافظ أبك محمد عبد اهلل بف إبراىيـ األصيمي، كاإلماـ أبك :الصحيح

. الحسف عمي بف محمد القابسي
. أبك نعيـ، كالقابسي: ، كركايتو ركاىا عنوأبك أحمد ، محمد بف محمد الجرجاني - 7
 أبك عمي إسماعيؿ بف محمد بف أحمد بف حاجب الكشاني، كىك آخر مف حدث – 8

. بالصحيح عف الفربرم، كركل عنو الصحيح أبك العباس جعفر بف محمد المستغفرم
إسماعيؿ بف : أبك نصر أحمد بف محمد بف أحمد األخسيكتي، كركل عنو الصحيح– 9

. إسحاؽ بف إسماعيؿ الصفار الزاىد
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كمف ركاة الصحيح ، عف البخارم اإلماـ الحافظ الفقيو ، القاضي ، أبك إسحاؽ ، : ثانيا 
ٍعًقؿ بف الحجاج ، النسفي ، قاضي نسؼ . إبراىيـ بف مى

ية : ثالثان  . اإلماـ المحدث الصدكؽ ، أبك محمد ، حماد بف شاكر بف سكِّد
. الشيخ المسند ، أبك طمحة ، منصكر بف محمد بف عمي بف قرينة ابف سكية البزدكمُّي : رابعان 

لـ يكف عنده الجامع : ، كعنو قاؿ الحافظالقاضي الحسيف بف إسماعيؿ المحاممي : خامسان 
نما سمع منو مجالس أمالىا ببغداد في آخر قدمة قدميا البخارم، كقد غمط مف ركل  الصحيح، كا 

. الصحيح مف طريؽ المحاممي المذككر غمطان فاحشان 
اختالفات نسخ الصحيح :المطمب الثاني 

ال شؾ أف أم كتاب تمقاه عدد كبير مف الطمبة كالشيكخ، قد يحدث فيو فركقات بيف نسخة 
كأخرل، كقد كقع ىذا في صحيح اإلماـ البخارم، كذلؾ ألسباب تفطف ليا العمماء مف قديـ بعد 

بحث عميؽ، كبمنيج عممي صاـر كدقيؽ ، فأرجعكا األمكر إلى نصابيا، كبينكا خطأ الركايات مف 
ليس مقصكد البخارم :  قاؿ الشيخ محيي الديف نفع اهلل بو):صكابيا، قاؿ الحافظ ابف حجر

االقتصار عمى األحاديث فقط، بؿ مراده االستنباط منيا، كاالستدالؿ ألبكاب أرادىا، كليذا المعنى 
فيو فالف عف النبي صمى اهلل : "أخمى كثيران مف األبكاب عف إسناد الحديث، كاقتصر فيو عمى قكلو

نما يفعؿ ىذا ألنو أراد " عميو كسمـ أك نحك ذلؾ، كقد يذكر المتف بغير إسناد، كقد يكرده معمقان، كا 
االحتجاج لممسألة التي ترجـ ليا، كأشار إلى الحديث لككنو معمكمان، كقد يككف مما تقدـ، كربما تقدـ 
قريبان، كيقع في كثير مف أبكابو األحاديث الكثيرة، كفي بعضيا ما فيو حديث كاحد، كفي بعضيا ما 
فيو آية مف كتاب اهلل، كبعضيا ال شيء فيو البتة، كقد ادعى بعضيـ أنو صنع ذلؾ عمدان، كغرضو 
أف يبيف أنو لـ يثبت عنده حديث بشرطو في المعنى الذم ترجـ عميو، كمف ثمة كقع مف بعض مف 
نسخ الكتاب ضـ باب لـ يذكر فيو حديث، إلى حديث لـ يذكر فيو باب، فأشكؿ فيمو عمى الناظر 
فيو، كقد أكضح السبب في ذلؾ اإلماـ أبك الكليد الباجي المالكي، في مقدمة كتابو في أسماء رجاؿ 

حدثنا الحافظ أبك : أخبرني الحافظ أبك ذر عبد الرحيـ بف أحمد اليركم، قاؿ: " البخارم، فقاؿ
انتسخت كتاب البخارم مف أصمو الذم كاف عند صاحبو : إسحاؽ إبراىيـ بف أحمد المستممي، قاؿ

محمد بف يكسؼ الفربرم، فرأيت فيو أشياء لـ تتـ، كأشياء مبيضة منيا تراجـ لـ يثبت بعدىا شيئان، 
كمما يدؿ عمى : كمنيا أحاديث لـ يترجـ ليا، فأضفنا بعض ذلؾ إلى بعض، قاؿ أبك الكليد الباجي

صحة ىذا القكؿ، أف ركاية أبي إسحاؽ المستممي، كركاية أبي محمد السرخسي، كركاية أبي الييثـ 
الكشميينى، كركاية أبي زيد المركزم، مختمفة بالتقديـ كالتأخير، مع أنيـ انتسخكا مف أصؿ كاحد، 
نما ذلؾ بحسب ما قدر كؿ كاحد منيـ فيما كاف في طرة، أك رقعة مضافة، أنو مف مكضع ما،  كا 
: فأضافو إليو، كيبيف ذلؾ أنؾ تجد ترجمتيف كأكثر مف ذلؾ متصمة ليس بينيا أحاديث، قاؿ الباجى
نما أكردت ىذا ىنا لما عني بو أىؿ بمدنا، مف طمب معنى يجمع بيف الترجمة كالحديث الذم  كا 
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كىذه قاعدة حسنة، يفزع إلييا : انتيى قمت (يمييا، كتكمفيـ مف ذلؾ مف تعسؼ التأكيؿ ما ال يسكغ
حيث يتعسر كجو الجمع بيف الترجمة كالحديث، كىي مكاضع قميمة جدان ستظير كما سيأتي ذلؾ إف 
شاء اهلل تعالى، ثـ ظير لي أف البخارم مع ذلؾ فيما يكرده مف تراجـ األبكاب عمى أطكار، إف كجد 

 حديثان يناسب ذلؾ الباب، كلك عمى كجو خفي، ككافؽ شرطو، أكرده فيو بالصيغة التي جعميا
ف لـ يجد فيو  مصطمحة لمكضكع كتابو، كىي حدثنا كما قاـ مقاـ ذلؾ، كالعنعنة بشرطيا عنده، كا 
إال حديثان ال يكافؽ شرطو، مع صالحيتو لمحجة، كتبو في الباب مغايران لمصيغة التي يسكؽ بيا ما 
ف لـ يجد فيو حديثان   ىك مف شرطو، كمف ثمة أكرد التعاليؽ كما سيأتي في فصؿ حكـ التعميؽ، كا 
صحيحان ال عمى شرطو، كال عمى شرط غيره، ككاف بما يستأنس بو، كقدمو قكـ عمى القياس، 

استعمؿ لفظ ذلؾ الحديث أك معناه ترجمة باب، ثـ أكرد في ذلؾ إما آية مف كتاب اهلل تشيد لو، أك 
 (1).(حديثان يؤيد عمكـ ما دؿ عميو ذلؾ الخبر 

اعمـ أنو قد يتغير  ):كقد عمؿ الكشميرم االختالؼ بيف نسخ الصحيح بتصرؼ الركاة، قاؿ
المراد باختالؼ النسخ،كلعؿ كجيو أف الناس لما أخذكا عف المصنؼ رحمو اهلل تعالى، أخذكا أصؿ 

 (2).(الحديث كجعمكا الخصكصيات ىدران، كحسبكه كالكاجب المخير، فردكىا كيفما رأكا، كاهلل أعمـ
 

 

 
 
 
 
 
 
 

المبحث الثاني 
جيود اإلمام اليونيني في تحقيق صحيح البخاري 

ترجمة موجزة لإلمام اليونيني : المطمب األول
ىك اإلماـ الحافظ شرؼ الديف، أبك الحسيف عمي بف أبي عبد اهلل محمد بف أبي الحسيف أحمد 

كلد سنة بف عبد اهلل بف عيسى بف أحمد بف محمد بف محمد بف محمد اليكنيني البعمبكي الحنبمي، 
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(. 701 – 621)، في شير رمضاف سنة إحدل كسبع مائة كتكفي ، إحدل كعشريف كست مائة
الـز الحافظ زكي الديف المنذرم، كعني بعمـ الحديث، لو عناية بالغة بصحيح اإلماـ البخارم، 

حدثني أنو قابمو في سنة كاحدة كأسمعو إحدل عشرة مرة، كقرأ بنفسو، ككتب : قاؿ اإلماـ الذىبي
. بخطو كثيران، كتفقو، كأفتى كدرس،كعني بالمغة، كحصؿ أطرافان مف العمكـ

 العالـ المحدث اإلماـكلقد انتفعت كتخرجت بشيخنا ): كقاؿ عنو في خكاتيـ تذكرة الحفاظ
 كأكثرت عنو، ، كلزمتو نيفان كسبعيف يكمان ، الحسيف عمى ابف الشيخ الفقيو ببعمبؾمبأالحافظ الشييد 

 ككاف صاحب ... جيد المشاركة في األلفاظ كالرجاؿ، ، حسف الدراية،ككاف عارفان بقكانيف الركاية
 (1).(رحمة كأصكؿ كأجزاء ككتب كمحاسف

جيود اإلمام اليونيني في تحقيق الصحيح : المطمب الثاني
لقد سخر اهلل سبحانو كتعالى لخدمة السنة عامة، كصحيح البخارم خاصة، عبر األزماف 
المتعاقبة، رجاالن مف األفذاذ، األخيار، العمماء الثقات، كمف أكلئؾ الحافظ اليكنيني، الذم ضبط 
صحيح البخارم كحققو بصكرة تكاد تبمغ حد الكماؿ، مستعينان عمى ذلؾ بإماـ المغة ابف مالؾ، 

كجماعة مف فضالء العمماء، كيحدثنا عف ىذا المجيكد الكبير اإلماـ القسطالنيفي أكائؿ شرحو عمى 
كاعتنى الحافظ شرؼ الديف أبك الحسيف عمي ابف شيخ ):صحيح البخارم، قاؿ رحمو اهلل تعالى

اإلسالـ كمحدث الشاـ تقي الديف محمد بف أبي الحسيف أحمد بف عبد اهلل اليكنيني الحنبمي رحمو 
بضبط ركاية الجامع الصحيح ، كقابؿ أصمو المكقكؼ بمدرسة آقبغا آص بسكيقة : اهلل تعالى 

العزم خارج باب زكيمة مف القاىرة المعزية، كىك في جزأيف ، فقد األكؿ منيما ، بأصؿ مسمكع 
كبأصؿ مسمكع عمى األصيمي كبأصؿ الحافظ مؤرخ الشاـ أبي ، عمى الحافظ أبي ذر اليركم 

في كقؼ ، كىك أصؿ مف أصكؿ مسمكعاتو ، كبأصؿ مسمكع عمى أبي الكقت ، القاسـ بف عساكر 
بقراءة الحافظ أبي سعد عبد الكريـ بف محمد بف منصكر السمعاني ؛ بحضرة ، خانكاه السميساطي 

مع حضكر ، سنة ست كسبعيف كست مئة ، اإلماـ جماؿ الديف بف مالؾ بدمشؽ : سيبكيو كقتو
في ضبط _ رحمو اهلل_أصمي سماعي الحافظ أبي محمد المقدسي كقؼ السميساطي، كقد بالغ 

:  راقمان عميو ما يدؿ عمى مراده ، جامعان فيو ركايات مف ذكرناه ، ألفاظ الصحيح 
ق : فعالمة أبي ذر اليركم

ص :               كاألصيمي 
ش : كابف عساكر الدمشقي 

ظ  : كأبي الكقت 
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ىػ : كالكشمييني ، ست : كالمستممي ، ح : الحمكم : كلمشايخ أبي ذر الثالثة 
فما كاف مف ذلؾ بالحمرة، فيك ثابت في النسخة التي قرأىا الحافظ عبد الغني المقدسي عمى 

عف كريمة ، عف ، بحؽ إجازتو مف أبي الحسيف الفراء المكصمي ، الحافظ أبي عبد اهلل األرتاحي 
الكشمييني ، كفي نسخة أبي صادؽ مرشد بف يحيى المديني كقؼ جامع عمرك بف العاص رضي 

.  اهلل عنو بمصر
كلعؿ الجيـ لمجرجاني ، . عط ؽ ج صع : كلو رقـك أخرل ، لـ أجد ما يدؿ عمييا ، كىي 

. كالعيف البف السمعاني ، كالقاؼ ألبي الكقت
حيػ : فإف اجتمع ابف الحمكيو كالكشمييني فرقميما ىكذا 

حسػ : فرقميما ىكذا : كالمستممي كالحمكم 
ف اتفؽ األربعة الركاة عنيـ رقـ ليـ  ق ص ش ظ : كا 

ال : كما سقط عف األربعة زاد معيا 
 (ال)كما سقط عند البعض أسقطو رقمو مف غير 

، ككقع عند " جمعو لؾ في صدرؾ: "أنو كقع في أصؿ سماعو في حديث بدء الكحي : مثالو 
ق : ال ، كيرقـ فكقيا إلى جانبيا" : في"فيرقـ عمى " في: "، بإسقاط" جمعو لؾ صدرؾ: "األربعة 

فإف كانت عندىـ كليست عند الباقيف رقـ رسمو ، . ىذا إف كقع االتفاؽ عمى سقكطيا. ص ش ظ 
ال ، كرقـ فكقيا الحرؼ : كترؾ رسميـ ، ككذا إف لـ تكف عند كاحد ككانت عند الباقيف كتب عمييا

. المصطمح عميو
ف كافؽ . صح: ىػ ، كفكقيا: كما صح عند سماعو كخالؼ مشايخ أبي ذر الثالثة رقـ عمييا كا 

. أحد مشايخو كضعو فكقو
فاهلل تعالى يثيبو عمى قصده ، كيجزؿ لو مف المكرمات جكائز رفده ، فمقد أبدع فيما رقـ ، 

. كأتقف فيما حرر كأحكـ
لمزيد اعتنائو، كضبطو، كمقابمتو عمى األصكؿ " الجامع"كلقد عكؿ الناس عميو في ركايات 

المذككرة ، ككثرة ممارستو لو ، حتى أف الحافظ شمس الديف الذىبي حكى عنو أنو قابمو في سنة 
. كاحدة إحدل عشرة مرة

كلككنو ممف كصؼ بالمعرفة الكثيرة كالحفظ التاـ لممتكف كاألسانيد كاف الجماؿ بف مالؾ لما 
حضر عند المقابمة المذككرة، إذا مر مف األلفاظ ما يتراءل أنو مخالؼ لقكانيف العربية، قاؿ لمشرؼ 

ىؿ الركاية فيو كذلؾ ؟ فإف أجاب بأنو منيا شرع ابف مالؾ في تكجيييا حسب إمكانو ، : اليكنيني 
". شكاىد التكضيح"كمف ثـ كضع كتابو المسمى بػ

كلقد كقفت عمى فركعو مقابمةو عمى ىذا األصؿ األصيؿ، فرأيت مف أجمِّديا الفرع الجميؿ الذم 
لعمو فاؽ أصمو ، كىك الفرع المنسكب لإلماـ المحدث شمس الديف محمد بف أحمد الغزكلي ، كقؼ 
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التنكزية بباب المحركؽ خارج القاىرة ، المقابؿ عمى فرعي كقؼ مدرسة الحاج مالؾ ، كأصؿ 
اليكنيني المذككر غير مرة ، بحيث أنو لـ يغادر منو شيئان كما قيؿ ، فميذا اعتمدت في كتابة متف 
البخارم في شرحي ىذا عميو ، كرجعت في شكؿ جميع الحديث كضبطو إسنادان كمتنان إليو ، ذاكران 

. جميع ما فيو مف الركايات ، كما في حكاشيو مف الفكائد كالميمات 
ثـ كقفت في يـك االثنيف ثالث عشر جمادل األكلى سنة ست عشرة كتسع مئة بعد ختمي ليذا 
الشرح ، عمى المجمد األخير مف أصؿ اليكنيني المذككر ، كرأيت بحاشية ظاىر الكرقة األكلى منو 

رضي اهلل عنو ، بقراءة سيدنا الشيخ " صحيح البخارم"سمعت ما تضمنو ىذا المجمد مف : ما نصو 
اإلماـ العالـ الحافظ المتقف شرؼ الديف أبي الحسيف عمي بف محمد بف أحمد اليكنيني رضي اهلل 

عنو كعف سمفو ، ككاف السماع بحضرة جماعة مف الفضالء ناظريف في نسخ معتمد عمييا ، فكمما 
مر بيـ لفظ ذك إشكاؿ بينت فيو الصكاب ، كضبطتو عمى ما اقتضاه عممي بالعربية ، كما افتقر 

قامة داللة أخرت أمره إلى جزء أستكفي فيو الكالـ مما يحتاج إليو مف نظير  إلى بسط عبارة كا 
محمد بف عبد اهلل بف : ككتبو . كشاىد ، ليككف االنتفاع بو عامان ، كالبياف تامان ، إف شاء اهلل تعالى 

. مالؾ ، حامدان هلل تعالى
كقد قابمت متف شرحي ىذا ، إسنادان كحديثان ، عمى ىذا الجزء المذككر ، مف أكلو إلى : قمت 

آخره ، حرفان حرفان ، كحكيتو كما رأيتو حسب طاقتي ، كانتيت مقابمتي لو في العشر األخير مف 
. المحـر سنة سبع عشرة كتسع مئة ، نفع اهلل تعالى بو ، ثـ قابمتو عميو مرة أخرل 

أف يكافقني فيما رسمتو مف تمييز الحديث متنان - كفقو اهلل تعالى-فعمى الكاتب ليذا الشرح 
. كسندان مف الشرح، كاختالؼ الركايات باأللكاف المختمفة، كضبط الحديث متنان كسندان بالقمـ كما يراه

سماعان بيف يدم شيخنا شيخ : ثـ رأيت بآخر الجزء المذككر ما نصو بمغت مقابمة كتصحيحاي كا 
اإلسالـ ، حجة العرب ، مالؾ أزمة األدب ، اإلماـ العالمة أبي عبد اهلل ابف مالؾ الطائي الجياني 

، أمد اهلل تعالى عمره ، في المجمس الحادم كالسبعيف كىك يراعي قراءتي كيالحظ نطقي ، فما 
اختاره كرجحو كأمر بإصالحو أصمحتو كصححت عميو ،كما ذكر أنو يجكز فيو إعراباف أك ثالثة 

فأعممت ذلؾ عمى ما أمر كرجح ، كأنا أقابؿ بأصؿ الحافظ أبي ذر ، كالحافظ أبي محمد األصيمي 
، كالحافظ أبي القاسـ الدمشقي ، ما خال الجزء لثالث عشر كالثالث كالثالثيف فإنيما معدكماف ، 
كبأصؿ مسمكع عمى الشيخ أبي الكقت بقراءة الحافظ أبي منصكر السمعاني كغيره مف الحفاظ ، 

، لتعمـ  (ص): ، كاألصيمي  (ق): كىك كقؼ بخانكاه السميساطي ، كعالمات ما كافقت أبا ذر 
. انتيى. عمي بف محمد الياشمي اليكنيني عفا اهلل عنو : كتبو . الرمكز 

ثـ كجد الجزء األكؿ مف أصؿ اليكنيني المذككر، ينادل عميو لمبيع بسكؽ الكتب ، فعرؼ 
كأحضر إليَّ بعد فقده أزيد مف خمسيف سنة ، فقابمت عميو متف شرحي ىذا ، فكممت مقابمتي عميو 
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 (1).(جميعو ، حسب الطاقة ، كهلل الحمد
كبعد ىذا البياف الضافي، كالمنيج العممي المحكـ في التحقيؽ، نؤيد كنؤمف عمى ما قالو 

خراج اليكنيني لصحيح البخارم عمى  ):الدكتكر شكقي ضيؼ في كتابو عف البحث األدبي،قاؿ  كا 
ىذا النحك، يدؿ بكضكح عمى أف أسالفنا لـ يبقكا لنا كال لممستشرقيف شيئان يمكف أف يضاؼ بكضكح 
ذا كاف قد  في عالـ تحقيؽ النصكص، كنراه ينص عمى مكاف النسخة ال عمى اسـ صاحبيا فقط، كا 

نقص منيا أجزاء مثؿ أصؿ أبي القاسـ الدمشقي، الذم نقص الجزئيف الثالث عشر، كالثالث 
كالثالثيف، نص عمى ذلؾ، كنراه ينص عمى أف جميع األصكؿ كانت مسمكعة، كىي أعمى المراتب 

   (2)(...في تحمؿ أم كتاب 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المبحث الثالث 
جيود الحافظ ابن حجر في تحقيق الصحيح ودفع الشبيات عنو 

: ترجمة موجزة لمحافظ ابن حجر:المطمب األول
أحمد بف عمى بف محمد بف محمد بف عمى بف أحمد الشياب أبك ): قاؿ الشككاني في ترجمتو

 بابف حجر كىك لقب لبعض آبائو الحافظ ،الفضؿ الكنانى العسقالنى القاىرل الشافعى المعركؼ
الكبير الشيير اإلماـ المنفرد بمعرفة الحديث كعممو فى األزمنة المتأخرة كلد فى ثانى عشر شعباف 

 ثالث كسبعيف كسبعمائة بمصر كنشأ بيا يتيما فى كنؼ أحد أكصيائو فحفظ القرآف كىك 773سنة 

                                 
  كبعدىا40 / 1إرشاد السارم (  1)

  187البحث األدبي، طبيعتو، مناىجو، أصكؿ مصادره ص(  2)
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ابف تسع ثـ حفظ العمدة كالفية الحديث لمعراقى كالحاكل الصغير كمختصر ابف الحاجب في 
األصكؿ كالممحة كبحث فى ذلؾ عمى الشيكخ كتفقو بالبمقينى كالبرماكل كابف الممقف كالعز بف 
جماعة كعميو أخذ غالب العمـك اآللية كاألصكلية كالمنياج كجمع الجكامع كشرح المختصر 

 كما بعدىا فعكؼ 793كالمطكؿ ثـ حبب اهلل إليو فف الحديث فأقبؿ عميو بكميتو كطمبو مف سنة 
عمى الزيف العراقى كحمؿ عنو جممة نافعة مف عمـ الحديث سندا كمتنا كعمال كاصطالحا كارتحؿ 

 ، كالشيكخ، كأكثر جدان مف المسمكع،إلى بالد الشاـ كالحجاز كاليمف كمكة كما بيف ىذه النكاحى
 كأدرؾ مف الشيكخ جماعة كؿ كاحد ، كاجتمع لو مف ذلؾ مالـ يجتمع لغيره، كالنازؿمكسمع العاؿ

 كالبمقينى في ، الحديثفي م كالعراؽ،تالقراءا فالتنكخى فى معرفة ،رأس في فنو الذم اشتير بو
 حفظ م كالمجد صاحب القامكس ؼ، كابف الممقف في كثرة التصانيؼ،سعة الحفظ ككثرة االطالع

 ، خمسة عشر عممان م ؼأنا أقرأ بحيث كاف يقكؿ ، تفننو في عمـك كثيرةم كالعز بف جماعة ؼ،المغة
 ،قراءإ كقصر نفسو عميو مطالعة ك، ثـ تصدل لنشر الحديث،ىاء أسمامال يعرؼ عمماء عصر

 حتى صار ، كالعدك كالصديؽ، كشيد لو بالحفظ كاإلتقاف القريب كالبعيد، كتفرد بذلؾ،فتاءإكتصنيفان ك
 ، كطارت مؤلفاتو في حياتو، كرحؿ الطمبة إليو مف األقطار،جماعإطالؽ لفظ الحافظ عميو كممة إ

 كىى كثيرة جدا منيا ما كمؿ ، شأنيام كتكاتبت الممكؾ مف قطر إلى قطر ؼ، البالدمكانتشرت ؼ
نيا تيادت تصانيفو إ كقاؿ بعد ذلؾ ....، الضكء الالمعفي م كقد عددىا السخاك،كمنيا ما لـ يكمؿ

 مف شاه رخ بف تيمكر ممؾ 833 سنة م حتى كرد كتاب ؼ، ذلؾم بسؤاؿ عممائيـ ليـ ؼ،الممكؾ
  فجيز لو صاحبم، برسبال ىدايا مف جممتيا فتح البار  يستدعى مف السمطاف األشرؼ،الشرؽ

 ، كلـ يتفؽ أف الكتاب قد كمؿ839 سنة م ثـ أعاد الطمب ؼ،الترجمة ثالث مجمدات مف أكائمو
 ككذا كقع ، زمف الطاىر جقمؽ جيزت لو نسخة كاممةم ثـ ؼ،فأرسؿ إليو أيضان قطعة أخرل

 ، فجيز لو ما كمؿ مف الكتاب،نو أرسؿ يستدعيوإلسمطاف الغرب أبى فارس عبد العزيز الحفصى ؼ
 ، رحمو اهللم ىذا كمصنفو ح،ككاف يجيز لكتبة الشرح كلجماعة مجمس االمالء ذىبان يفرؽ عمييـ

 بالمكاف الذم بناه ، عمؿ مصنفو رحمو اهلل كليمة عظيمة، تصنيفان كقراءةمكلما كمؿ شرح البخار
 كقرأ المجمس األخير ىنالؾ كجمس ،842 يـك السبت ثامف شعباف سنة مالمؤيد خارج القاىرة ؼ

 لـ يعيد أىؿ العصر مثمو ، ككاف يكمان مشيكدان :م قاؿ تمميذه السخاكم، عمى الكرسالمصنؼ
 كفرؽ عمييـ ، ذلؾ فأكثركا[كقاؿ الشعراء ؼ، كالفضالء ،بمحضر مف العمماء كالقضاة كالرؤساء

 (1)...(الذىب ككاف المستغرؽ في الكليمة المذككرة نحك خمسمائة دينار
 : السخاكم قكلوعنو نقؿكقد أكد الحافظ عمى مكانة فتح البارم، كمنزلتو الكبيرة في نفسو، فقد 

                                 
، كقد أفرد لو تمميذه السخاكم مصنفان ضخمان، يقع في 61 / 1 السابع القرف بعد مف بمحاسفالبدر الطالع (  1)

 فمينظز (الجكاىر كالدرر )ثالثة مجمدات، كىك
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 يحررىا مف مؿ يتييأ لـ ثـ األمر بتداءا مؼ عممتيا مألف م،تصانيؼ مف ءمش عف راضيان  لست )
 (1)(.الميزاف كلساف ،كالتيذيب ،كالمشتبو ،قدمتوـك م،البخار شرح سكل م،مع

لقد  ):كحؽ لمحافظ رحمو اهلل تعالى أف يرضى عف الفتح، فيك كما كصفو األستاذ عبدالستار
اعتنى بصحيح اإلماـ البخارم ما لـ يعتف بغيره مف الكتب، كما لـ يعتف بو عالـ آخر بصحيح 
البخارم أك بغيره مف كتب اإلسالـ، فقد صنؼ الحافظ كتبان كثيرة جدان تتعمؽ بصحيح البخارم 

. خاصة أك بو مع غيره
ىدم السارم، تغميؽ التعميؽ، التشكيؽ، التكفيؽ، : فالكتب التي ألفيا كتخص الصحيح ىي

تجريد التفسير مف صحيح البخارم، بياف ما أخرجو البخارم عاليان، ثالثيات البخارم، الميمؿ مف 
شيكخ البخارم، فكائد االحتفاؿ في بياف أحكاؿ الرجاؿ المذككريف في صحيح البخارم زيادة عمى ما 
في تيذيب الكماؿ، بغية الراكم بأبداؿ البخارم، النكت عمى تنقيح الزركشي، انتقاض االعتراض، 
االستنصار عمى الطاعف المعثار، شرح كبير لمبخارم، كآخر ممخص منو، اإلعالـ بمف ذكر في 

. البخارم مف األعالـ، فتح البارم
كمف الكتب التي صنفيا كتتعمؽ بالصحيح مع غيره، أطراؼ الصحيحيف، الجمع بيف 

. الصحيحيف، تمخيص الجمع بيف الصحيحيف، النكت الظراؼ، تيذيب التيذيب، تقريب التيذيب
ركاية كدراية، كأصبح عارفان بكؿ دقائقو، " بالصحيح " كبيذا فإف الحافظ ابف حجر قد أحاط 

  قيِّدـ صحيح البخارم، كفكَّاؾ طمسماتو، كحالؿ غكامضو، ككشاؼ – بحؽ –حتى أصبح 
  (2).(خفاياه،كمظير فكائده، ككنكزه، كخباياه

 
 
 

:  المطمب الثاني
: ومنيجو في شرحو (النسخة األم )نسخة الصحيح المعتمدة عند الحافظ

: النسخة األم
لقد أسمفنا القكؿ فيما سبؽ أف عدد الركاة لصحيح البخارم فاؽ األلكؼ، كلكف كتب اهلل لبعض 

عدد نسخ " ىذه الركايات الذيكع كاالنتشار أكثر مف غيرىا، كمنيا القائمة التي أكردناىا في مطمب 
، كقد قاـ الحافظ ابف حجر بإمعاف النظر في ىذه النسخ جميعيا، كالمكازنة بينيا كذلؾ "الصحيح 

مف صحيح اإلماـ البخارم ليبني عمييا شرحو فتح البارم، كقد فعؿ " األـ " النتخاب النسخة 

                                 
 61 / 1المصدر نفسو (  1)

 491الحافظ ابف حجر أمير المؤمنيف في الحديث، ص(  2)
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الحافظ رحمو اهلل تعالى ذلؾ بمنيجية عممية دقيقة، فاقت ما يقـك بو أبرع المحققيف مف مستشرقيف 
كغيرىـ، كانتيى الحافظ مف عممية الفرز ىذه، بانتخاب نسخة اإلماـ الحافظ أبي ذر عبد اهلل بف 

أحمد اليركم، كجعميا أصالن لشرحو،  كقد بيف رحمو اهلل السبب الدافع إلى ىذا االختيار، كأنو راجع 
: إلى حيثتيف

.  ضبط اليركم لركايتو– 1
.  تمييزه الختالؼ سياقيا– 2

كقد انتيى  ):كنبو الحافظ إلى أنو عضد ىذه الركاية بغيرىا مف الركايات، قاؿ رحمو اهلل تعالى
الغرض الذم أردتو، مف التكصيؿ الذم أكردتو، فميقع الشركع في الشرح، كاالقتصار عمى أتقف 

الركايات عندنا، كىي ركاية أبي ذر عف مشايخو الثالثة،لضبطو ليا، كتمييزه الختالؼ سياقيا، مع 
التنبيو إلى ما يحتاج إليو مما يخالفيا، كباهلل التكفيؽ، كىك المسؤكؿ أف يعينني عمى السير في أقـك 

    (1).(طريؽ
كأكالىا باالعتبار عندم نسخة  )-:  بعد أف تكمـ بإيجاز عف نسخ الصحيح –قاؿ الكشميرم 

الصغاني، ألنو يقكؿ إنو نقميا مف النسخة التي قرئت عمى المصنؼ رحمو اهلل تعاؿ، لكف الحافظ 
   (2).(رحمو اهلل تعالى ال يرل فييا مزية، كيعامؿ معيا ما يعامؿ مع سائر النسخ

 أف الحافظ يتعامؿ مع النسخة المنقكلة – كاهلل أعمـ –كيظير أف السبب في ذلؾ : قمت
كالمدققة ركاية، كليس مجرد أف تككف منقكلة كتابة مف نسخة أك نسخ أخرل، مع أنو رحمو اهلل لـ 

ييمؿ نسخة الصغاني جممة، بؿ أفاد منيا في مكاطف كثيرة جدان فاقت المائة، كأثنى عمى الصغاني 
 بف محمد أبك العالمة صححيا التي البغدادية النسخة في كقع تنبيو ):كجيكده، كمف ذلؾ قكلو

 ليا كجعؿ ،نسخ عدة عمى كقابميا ،الكقت أبي أصحاب مف سمعيا أف بعد ،المغكم الصغاني
 :نصو ما ،ثابت عف المغيرة بف سميماف عف الحميد عبد بف كعمي مكسى ركاه قكلو عقب ،عالمات

 ،بتمامو الحديث كساؽ أنس عف ثابت حدثنا المغيرة بف سميماف حدثنا إسماعيؿ بف مكسى حدثنا
 عمى قرئت التي النسخة في الإ ،كميا النسخ مف ساقط الحديث ىذا :اليامش في الصغاني كقاؿ

 كاهلل عمييا كقفت التي النسخ جميع في سقطت ككذا :قمت ،خطو كعمييا البخارم صاحب الفربرم
  (3)(.بالصكاب أعمـ تعالى

    كلعؿ مما يؤيد ما ذىبنا إليو، أف الحافظ لـ يعتمد النسخة اليكنينية كىك قطعان قد اطمع 
 أبك حدثنا :الشيادات في البخارم قاؿ ):عمييا، كأخذ منيا في بعض مباحثو، قاؿ رحمو اهلل تعالى
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 فذكر :قاؿ الزىرم عف سميماف بف فميح حدثنا قاؿ ،أحمد بعضو كأفيمني داكد بف سميماف الربيع
 في الكاسطي خمؼ كتاب في ككقع ،ىذا أحمد ىك مف الجياني عمي أبك يبيف لـ :قمت ،اإلفؾ حديث

 ،كىـ نوإ :كالمزم عساكر بف كقاؿ ،الدمياطي جـز كبيذا ،يكنس بف أحمد بعضو كأفيمني األطراؼ
 ،لو كقعت التي الركايات جميع في أىممو كقد اليكنيني الحسيف أبي الحافظ نسخة في كرأيتو :قمت
 (1)(.يكنس بف أحمد فقاؿ كنسبو ؽ عالمة عمييا كتب فإنو كاحدة ركاية إال

: منيج الحافظ في شرح الصحيح
قبؿ الشركع في بياف منيج الحافظ في شرحو، كأثر ذلؾ في زيادة التدقيؽ كالتحقيؽ لصحيح 
اإلماـ البخارم، يجب عمينا، كيجدر بنا أف ننبو إلى حقيقة غاية في األىمية، كليا التأثير الكاضح 
عمى كتاب فتح البارم، ىذه الحقيقة تتمثؿ في أف الحافظ ابف حجر، ما كاف يثبت أك ينسخ متف 

 – كما أشرنا سابقان –الحديث المراد شرحو، مع فتح البارم، بؿ كاف متف الصحيح بنسخة اليركم 
مستقالن بذاتو ينظر فيو الحافظ ثـ يشرع في كتابة الفتح في صحائؼ مستقمة، اقتضى التنبيو إلى 
ىذه الحقيقة، ألننا كجدنا بعض النسخ مف فتح البارم، المحققة مف قبؿ عمماء أفاضؿ، كتب فييا 
متف البخارم مف نسخ أخرل غير نسخة اليركم التي اعتمدىا الحافظ، كلذلؾ يعجب القارئ أحيانان 

كيستغرب عندما يجد الحافظ يشرح كممة، أك يعمؽ عمى عبارة ما ىي مكجكدة أصالن في متف 
ككنت عزمت عمى أف أسكؽ  ):الحديث، كالسبب ما ذكرناه سابقان، كلمتأكيد ننقؿ كالـ الحافظ، قاؿ

حديث الباب بمفظو قبؿ شرحو، ثـ رأيت ذلؾ مما يطكؿ بو الكتاب جدان، فسمكت فيو اآلف طريقان 
   (2).(كسطى،أرجك نفعيا، كافمة بما اطمعت عميو مف ذلؾ، إذ ال يكمؼ اهلل نفسان إال كسعيا

: خطة الحافظ في شرحو
:  عشرة فصكؿ قدـ الحافظ لشرحو بمقدمة ضافية، كافية، قسميا إلى

في بياف السبب الباعث لو عمى تصنيؼ ىذا الكتاب : األكؿ 
في بياف مكضكعو كالكشؼ عف مغزاه فيو كالكالـ عمى تحقيؽ شركطو كتقرير ككنو مف : الثاني 

 .أصح الكتب المصنفة في الحديث النبكم
في بياف الحكمة في تقطيعو لمحديث كاختصاره كفائدة إعادتو لمحديث كتكراره : الثالث 

في بياف السبب في إيراده األحاديث المعمقة كاآلثار المكقكفة مع أنيا تبايف أصؿ مكضكع : الرابع 
. الكتاب

. في ضبط الغريب الكاقع في متكنو مرتبان لو عمى حركؼ المعجـ: الخامس 
. في ضبط األسماء المشكمة التي فيو ككذا الكنى كاألنساب :  السادس 
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في تعريؼ شيكخو الذيف أىمؿ نسبيـ، إذا كانت يكثر اشتراكيا كمحمد ال مف يقؿ :  السابع 
. اشتراكو كمسدد
في سياؽ األحاديث التي انتقدىا عميو حافظ عصره أبك الحسف الدارقطني كغيره مف :  الثامف 

. النقاد، كالجكاب عنيا حديثان حديثان 
في سياؽ أسماء جميع مف طعف فيو مف رجالو، عمى ترتيب الحركؼ، كالجكاب عف :  التاسع 

ذلؾ الطعف بطريؽ اإلنصاؼ كالعدؿ، كاالعتذار عف المصنؼ في التخريج لبعضيـ ممف يقكم 
ما لككنو أخرج ما كافقو عميو مف ىك أقكل  جانب القدح فيو، إما لككنو تجنب ما طعف فيو بسببو، كا 

ما لغير ذلؾ مف األسباب  منو، كا 
. في سياؽ فيرسة كتابو المذككر بابان بابان، كعدة ما في كؿ باب مف الحديث: العاشر 

: ثـ شرع الحافظ في بياف منيجو في الشرح فقاؿ: قمت
 فإذا تحررت ىذه الفصكؿ، كتقررت ىذه األصكؿ، افتتحت شرح الكتاب مستعينان بالفتاح 

الكىاب، فأسكؽ إف شاء اهلل الباب كحديثو أكالن، ثـ أذكر كجو المناسبة بينيما إف كانت خفية، ثـ 
أستخرج ثانيان ما يتعمؽ بو غرض صحيح في ذلؾ الحديث، مف الفكائد المتنية كاإلسنادية، مف 

تتمات كزيادات، ككشؼ غامض، كتصريح مدلس بسماع، كمتابعة سامع مف شيخ اختمط قبؿ ذلؾ، 
منتزعان كؿ ذلؾ مف أميات المسانيد، كالجكامع، كالمستخرجات، كاألجزاء، كالفكائد، بشرط الصحة أك 
الحسف فيما أكرده مف ذلؾ، كثالثان أصؿ ما انقطع مف معمقاتو، كمكقكفاتو، كىناؾ تمتئـ زكائد الفكائد، 
كتنتظـ شكارد الفرائد، كرابعان أضبط ما يشكؿ مف جميع ما تقدـ، أسماء كأكصافان، مع إيضاح معاني 
األلفاظ المغكية، كالتنبيو عمى النكت البيانية، كنحك ذلؾ، كخامسان أكرد ما استفدتو مف كالـ األئمة 
مما استنبطكه مف ذلؾ الخبر، مف األحكاـ الفقيية، كالمكاعظ الزىدية، كاآلداب المرعية، مقتصران 

عمى الراجح مف ذلؾ، متحريان لمكاضح دكف المستغمؽ في تمؾ المسالؾ، مع االعتناء بالجمع بيف ما 
ظاىره التعارض مع غيره، كالتنصيص عمى المنسكخ بناسخو، كالعاـ بمخصصو، كالمطمؽ بمقيده، 
كالمجمؿ بمبينو، كالظاىر بمؤكلو، كاإلشارة إلى نكت مف القكاعد األصكلية، كنبذ مف فكائد العربية، 
كنخب مف الخالفيات المذىبية، بحسب ما اتصؿ بي مف كالـ األئمة، كاتسع لو فيمي مف المقاصد 

 (1).(......الميمة
نو لجدير بإفراده بدراسة خاصة بو، بؿ نرل أنو يمكف أف  ىذا ىك منيج الحافظ في شرحو، كا 

. يقرر في مناىج البحث بالجامعات في الدراسات العميا، فقد أكفى، ككفى، كشفى
من جيود الحافظ في تحقيق الصحيح :المطمب الثالث

ربع قرف مف الزماف في خدمة صحيح _  إف شاء اهلل –أنفؽ الحافظ مف عمره المبارؾ 
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البخارم، تحقيقان كشرحان، كمما يثمج الصدكر، كيدفعنا دفعان إلى الفخر بتراث ىذه األمة الخالدة، 
كبمناىج عممائيا كسبقيـ في ميداف التحقيؽ كالبحث العممي، أف نعمـ أف الحافظ أنجز شرحو عف 

، التي يتفرغ ليا جماعة مف "البحكث المشتركة " أك إف شئت سمو " فريؽ بحث عممي" طريؽ 
اجتمع عندم مف طمبة  ):نبياء الباحثيف، نقؿ الحافظ السخاكم عف شيخو الحافظ ابف حجر، قاؿ

العمـ الميرة جماعة، كافقكني عمى تحرير ىذا الشرح، بأف أكتب الكراس ثـ يحصمو كؿ منيـ نسخان، 
ثـ يقرأه أحدىـ كيعارض معو رفيقو، مع البحث في ذلؾ كالتحرير، فصار السفر ال يكمؿ منو  ال 

 أف ريب كال):  كقاؿ الشككاني (1)(كقد قكبؿ، كحرر، كلـز مف ذلؾ البطء في السير ليذه المصمحة
 يكتب صار ثـ ،اإلمالء طريؽ عمى 817 سنة تصنيفو مؼ شركعو ككاف م،البار فتح مصنفاتو أجؿ
 أف إلى ،كالمباحثة ،لممقابمة األسبكع مف يكـ مؼ كاالجتماع ،فشيئان  شيئان  ،الطمبة بيف يداكلو خطو مف

  (2)(. 842 سنة رجب مف يكـ أكؿ مؼ انتيى
بيذه الصكرة مف الدقة، كاإلتقاف ما داـ يجتمع عميو " فتح البارم " إذف فال غرك أف يخرج 

مجمكعة مف الباحثيف أسبكعيان، مقابمة كمراجعة، كمباحثة، كنحف نشير في كقفات سريعة مع 
الحافظ ، إلى بعض النقاط تصمح أف تككف أمثمة كنماذج لجيكده رحمو اهلل في صحيح البخارم، 

: كمف ذلؾ
:  جيوده في مقابمة النسخ، ومقارنة الروايات، وتأكيد ذلك بالتخريج التام لممتون– 1

مف أىـ ما امتاز بو الحافظ ابف حجر في شرحو لمصحيح، العمؿ الدؤكب، كالصبر العجيب، 
 مف تتبع حرؼو كاحد، بؿ حركة ضـ أك فتح – رحمو اهلل تعالى –في مقارنة الركايات، فيك ال يفتر 

أك غير ذلؾ، فضالن عف العبارات الكاممة، كالنصكص التامة، كيغكص في أعماؽ المصادر 
كالمراجع، ال يقبؿ بأكليات الفكر، كسانحات الرأم، ككاهلل إني ألقكؿ صادقان، لطالما شعرت بالرىؽ، 
كالعنت، كأنا أتابع تقريراتو، كمناقشاتو لمعمماء كتحقيقاتو، كأجيد نفسي أحيانان ألفيـ مرامي كمماتو 
كآرائو، فأتعجب كأقكؿ إف كاف ىذا حالي كأنا أطالع ما خطو يراع ىذا الجيبذ، فكيؼ بو ىك كقد 
أنشأه إنشاءن ؟ كمما يدؿ عمى صبره عمى البحث العممي، انفاقو الكقت الطكيؿ جدان في تحقيؽ 

 بعض عف المديني مكسى أبك ركل" إنما األعماؿ بالنيات" حديث كاحد، قاؿ رحمو اهلل عف حديث 
 مف سبعمائة حديث مف كتبتو قاؿ اليركم األنصارم إسماعيؿ أبي الحافظ عف مذاكرة مشايخو
 المنثكرة كاألجزاء المشيكرة الركايات مف طرقو تتبعت فقد ىذا صحة استبعد كأنا قمت يحيى أصحاب

 عمى فزادت غيره طرؽ تتبعت كقد المائة تكميؿ عمى قدرت فما ىذا كقتي إلى الحديث طمبت منذ
 شاء إف الجمعة غسؿ في عمر بفا حديث عمى الكالـ في لذلؾ مثاؿ سيأتي كما تقدـ عمف نقؿ ما
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 (1)(.تعالى اهلل
كليقرأ ما يشاء، فسيجد ىذه الحقيقة " الفتح " كمف أراد أكثر مف ذلؾ فميفتح أم صفحة مف 

 اهلل رضي عائشةناصعة بينة، كنحف نكتفي ىنا ببعض أمثمة، فمف ذلؾ، قكلو في شرحو لحديث 
 كيمكث ،جحش بنت زينب عند عسالن  يشرب كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ كاف :قالت عنيا
 (2).(الحديث.....عندىا
 ككقع لمباقيف ، كذا كقع ىنا في ركاية أبي ذر عف شيكخو، " ال بأس شربت عسالن :فقاؿ"قكلو )

 حيث ساقو المصنؼ مف ىذا ، ككذا كقع في كتاب األيماف كالنذكر لمجميع، "ال بؿ شربت عسالن " 
 كمسمـ كأصحاب السنف كالمستخرجات مف ، ككذا أخرجو أحمد عف حجاج،الكجو إسنادان كمتنان 

 ال كلكني : كفي ركاية ىشاـ فقاؿ" بؿ"ة  ىنا مغيرة مف لفظ" بأس"ة فظير أف لفظ،طريؽ حجاج
 كقد حمفت ال : زاد في ركاية ىشاـ" كلف أعكد لو " قكلو(كنت أشرب عسالن عند زينب بنت جحش

يا أييا ) فنزلت : كبيذه الزيادة تظير مناسبة قكلو في ركاية حجاج بف محمد(تخبرم بذلؾ أحدان 
 فصار ، حذفت ىذه الزيادة مف ركاية حجاج بف محمد: قاؿ عياض(النبي لـ تحـر ما أحؿ اهلل لؾ

 (3)(. فزاؿ اإلشكاؿ بركاية ىشاـ بف يكسؼ،النظـ مشكالن 
 قتؿ سمـ ك عميو اهلل صمى النبي جاء لما: قالت عنيا اهلل رضي عائشةكفي شرحو لحديث 

 (4).(الحديث....... الحزف فيو يعرؼ جمس ،ركاحة كابف ،كجعفر ،حارثة ابف
يحتمؿ أف يريد زكجاتو، " إف نساء جعفر: "قكلو. لـ أقؼ عمى اسمو" فأتاه رجؿ" ):قاؿ الحافظ

كيحتمؿ أف يريد مف ينسب إليو مف النساء في الجممة، كىذا الثاني ىك المعتمد ألنا ال نعرؼ لجعفر 
: قكلو. بكاك" كذكر: "في ركاية الكشمييني" فذكر بكاءىف: "قكلو. زكجة غير أسماء بنت عميس

كذا رأيت في أصؿ أبي ذر، فإف كاف مضبكطا ففيو حذؼ تقديره فنياىف، كأظنو " فأمره أف يأتييف"
: قكلو: كىك الكجو، ككذا كقع في الجنائز" فأمره أف ينياىف"محرفان فإف الذم في سائر الركايات 

يفتح " مف العناء: "قكلو. ..... كىك أكجو" كذكر أنيف: "في ركاية الكشمييني" كذكر أنو لـ يطعنو"
بغيف معجمة " مف الغي: "العيف الميممة كبالنكف كالمد ىك التعب، ككقع في ركاية العذرم عند مسمـ

كتحتانية ثقيمة، كلمطبراني مثمو لكف بعيف ميممة كمراد عائشة أف الرجؿ ال يقدر عمى ذلؾ، فإذا 
 (5).(كاف ال يقدر فقد أتعب نفسو كمف يخاطبو في شيء ال يقدر عمى إزالتو
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كفي مقابمة النسخ، كتحقيؽ الركايات، نجد الحافظ أكفى بما كعد في منيجو في التحقيؽ، 
مع :" كالتـز بخطة شرحو لمصحيح، فقد نقمنا عنو أنو اعتمد نسخة أبي ذر اليركم، كلكنو قاؿ

 بف المسكر، كمثاؿ عمى ذلؾ، ما جاء في شرح حديث "التنبيو إلى ما يحتاج إليو مما يخالفيا
 سمـ ك عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ خرج: قاال ،صاحبو حديث منيما كاحد كؿ يصدؽ كمركاف مخرمة
 الكليد بف خالد إف :سمـ ك عميو اهلل صمى النبي قاؿ ،الطريؽ ببعض كانكا حتى ،الحديبية زمف

   (1).(الحديث......اليميف ذات فخذكا طميعة لقريش خيؿ في ،بالغميـ
 ألنو لـ ، بالداؿ كىك الصكاب"كادكا" كذا ألبي ذر كلمباقيف "كانكا يقتتمكف"قكلو  ):قاؿ الحافظ
نما حؾ،يقع بينيـ قتاؿ  ليعمميـ شدة تعظيـ ، ذلؾ عركة بف مسعكد الثقفي لما رجع إلى قريشل كا 

 فينا نجد الحافظ ( 2).(ة كيمكف أف يككف أطمؽ القتاؿ مبالغ،الصحابة لمنبي صمى اهلل عميو ك سمـ
. يجعؿ ركاية أبي ذر اليركم مرجكحة، كغيرىا ىك الراجح

:  الضبط بالحروف إلزالة أي لبس محتمل– 2
اؿي  ففي حديث  مىٍيؾى الرِّدجى مىبىنىا عى مَّـى غى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍدًرمِّد قىالىٍت النِّدسىاءي ًلمنًَّبيِّد صى أىًبي سىًعيدو اٍلخي

ا قىاؿى لىييفَّ  ا لىًقيىييفَّ ًفيًو فىكىعىظىييفَّ كىأىمىرىىيفَّ فىكىافى ًفيمى ا ًمٍف نىٍفًسؾى فىكىعىدىىيفَّ يىٍكمن ا ًمٍنكيفَّ "فىاٍجعىٍؿ لىنىا يىٍكمن مى
ابنا لىًدىىا ًإالَّ كىافى لىيىا ًحجى ـي ثىالىثىةن ًمٍف كى  (3).(كىاٍثنىٍيفً : "فىقىالىٍت اٍمرىأىةه كىاٍثنىٍيًف فىقىاؿى " ًمٍف النَّارً  اٍمرىأىةه تيقىدِّد

بضـ أكلو، كعندىما يـك " يجعؿ : "أم اإلماـ، كلألصيمي ككريمة" باب ىؿ يجعؿ: " قكلو
بكسر الميممة كفتح الداؿ الميممة المخففة أم ناحية كحدىف، " عمى حدة: "قكلو.بالرفع ألجؿ ذلؾ

كذا ألبي " قاؿ النساء: "قكلو..... كالياء عكض عف الكاك المحذكفة، كما قالكا في عدة مف الكعد
بالضـ ألنو " الرجاؿ " بفتح المكحدة ك " غمبنا " ك. ككالىما جائز" قالت النساء " ذر، كلمباقيف 

 .(4)(فاعمو
مَّـى يىقيكؿي  كفي حديث سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص قىاؿى سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى : عى

ـى ًبقىٍبًض اٍلعيمىمىاءً " لىًكٍف يىٍقًبضي اٍلًعٍم ا يىٍنتىًزعيوي ًمٍف اٍلًعبىاًد كى ـى اٍنًتزىاعن   (5).(الحديث.....ًإفَّ المَّوى الى يىٍقًبضي اٍلًعٍم
ىك بفتح الياء كالقاؼ، كلألصيمي بضـ أكلو ككسر القاؼ، " حتى إذا لـ يبؽ عالـ: "قكلو: قاؿ

" رءكسا: "، قكلو" حتى إذا لـ يترؾ عالما: "كفي ركاية مسمـ. كعالما منصكب أم لـ يبؽ اهلل عالما
كفي ركاية أبي ذر أيضا بفتح اليمزة، : قمت. ضبطناه بضـ اليمزة كالتنكيف جمع رأس: قاؿ النككم

                                 
 2581 حديث رقـ الشركط ككتابة الحرب أىؿ مع كالمصالحة الجياد في الشركط بابأخرجو البخارم في (  1)

  ( الناس كضكء فضؿ استعماؿ باب قكلو) فتح البارم في (  2)

مىى ًحدىةو ًفي اٍلًعٍمـً حديث رقـ أخرجو البخارم في (  3)  101باب ىىٍؿ ييٍجعىؿي ًلمنِّدسىاًء يىٍكـه عى

 1/195فتح البارم(  4)

ـي حديث رقـأخرجو البخارم في (  5)  100باب كىٍيؼى ييٍقبىضي اٍلًعٍم
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 (1).(كفي آخره ىمزة أخرل مفتكحة جمع رئيس
:  تقييد الميمل– 3

كفي ىذا الفف أثبت الحافظ مقدرة عظيمة، كرسكخ قدـ يندر عند كثير مف العمماء،كقد استفاد 
، كلكف مع ذلؾ لو تعقبات عميو تشي "تقييد الميمؿ "مف اإلماـ أبي عمي الجياني كثيران مف كتابو 
ٍنوي قىاؿى قاؿ بما ذكرناه عنو، كمف ذلؾ قكلو في حديث  ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى سىًعيدى ٍبفى اٍلميسىيًَّب سىًمعى أىبىا ىيرى

كىمنا عىٍدالن  كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه لىييكًشكىفَّ أىٍف يىٍنًزؿى : "رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ـى حى ٍريى ـٍ اٍبفي مى ًفيكي
تَّى تىكيكفى السٍَّجدىةي  ده حى تَّى الى يىٍقبىمىوي أىحى يىًفيضى اٍلمىاؿي حى عى اٍلًجٍزيىةى كى يىضى يىٍقتيؿى اٍلًخٍنًزيرى كى ًميبى كى فىيىٍكًسرى الصَّ

ٍيرىةى كىاٍقرىءيكا ًإٍف ًشٍئتيـٍ  ا ًفييىا ثيَـّ يىقيكؿي أبك ىيرى مى ٍيرنا ًمٍف الدُّيٍنيىا كى ٍف ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب ًإالَّ لىييٍؤًمنىفَّ }اٍلكىاًحدىةي خى كىاً 
ـٍ شىًييدنا مىٍيًي ًة يىكيكفي عى يىٍكـى اٍلًقيىامى ٍكًتًو كى  (2).(ًبًو قىٍبؿى مى

نما جزمت بذلؾ مع " حدثنا إسحاؽ: "قكلو ):قاؿ الحافظ ىك ابف إبراىيـ المعركؼ بابف راىكيو، كا 
يعقكب بف " أخبرنا" تجكيز أبي عمي الجياني أف يككف ىك أك إسحاؽ بف منصكر لتعبيره بقكلو 

إبراىيـ ألف ىذه العبارة يعتمدىا إسحاؽ بف راىكيو كما عرؼ باالستقراء مف عادتو أنو ال يقكؿ إال 
ىذا الحديث مف مسند إسحاؽ بف " المستخرج"كقد أخرج أبك نعيـ في " حدثنا: "كال يقكؿ" أخبرنا"

  (3).("أخرجو البخارم عف إسحاؽ: "راىكيو كقاؿ
ٍيًف فىًإلىى أىيِّدًيمىا كأيضان تحقيقو في حديث  ارى ٍنيىا قيٍمتي يىا رىسيكؿى المًَّو ًإفَّ ًلي جى اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى عى
ا ًمٍنًؾ بىابنا ًبًيمى  (4).(أيٍىًدم قىاؿى ًإلىى أىٍقرى

 
كفي ركاية ابف السكف ككريمة عمي بف . كذا لألكثر غير منسكب" كحدثنا عمي: "قكلو: قاؿ الحافظ

كرجح أبك عمي الجياني أنو عمي بف سممة المبقي بفتح . عبد اهلل، كالبف شبكيو عمي بف المديني
الالـ كالمكحدة بعدىا قاؼ، كبو جـز الكالباذم كابف طاىر، كىك الذم ثبت في ركاية المستممي، 

نما نسبو مف نسبو مف الركاة بحسب ما ظير لو فإف كاف كذلؾ  كىذا يشعر بأف البخارم لـ ينسبو كا 
فاألرجح أنو ابف المديني ألف العادة أف اإلطالؽ إنما ينصرؼ لمف يككف أشير كابف المديني أشير 

 (5)(.مف المبقي، كمف عادة البخارم إذا أطمؽ الركاية عف عمي إنما يقصد بو عمي بف المديني
سأؿ رجؿ ابف عمر رضي اهلل عنيما عف استالـ :  حماد عف الزبير بف عربي قاؿكفي حديث

                                 
 194 /1الفتح (  1)

ا السَّالىـ حديث رقـ أخرجو البخارم في (  2) مىٍيًيمى ـى عى ٍريى كًؿ ًعيسىى اٍبًف مى  3448باب نيزي

 490 /6الفتح (  3)

 2259باب أىمُّي اٍلًجكىاًر أىٍقرىبي حديث رقـ أخرجو البخارم في (  4)

 439 /4الفتح (  5)
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 ، أرأيت إف زحمت:قاؿ قمت.  رأيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ يستممو كيقبمو : فقاؿ،الحجر
 رأيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ يستممو ، اجعؿ أرأيت باليمف:أرأيت إف غمبت ؟ قاؿ

  (1)(.كيقبمو
 كقع عند األصيمي عف أبي أحمد الجرجاني : قاؿ أبك عمي الجياني(تنبيو):   قاؿ الحافظ

 بعدىا ، كىك كىـ كصكابو عربي براء ميممة مفتكحة،الزبير بف عدم بداؿ ميممة بعدىا ياء مشددة
 ركاه سائر الركاة عف الفربرم انتيى ككأف البخارم استشعر ىذا ، ثـ ياء مشددة كذلؾ،مكحدة

 يعني محمد بف ، فأشار إلى التحذير منو فحكى الفربرم أنو كجد في كتاب أبي جعفر،التصحيؼ
 ، ىذا بصرم، أبك عبد اهلل يعني البخارم الزبير بف عربي: قاؿ: قاؿ،أبي حاتـ كراؽ البخارم
 كعند الترمذم مف ، انتيى ىكذا كقع عند أبي ذر عف شيكخو عف الفربرم،كالزبير بف عدم ككفي

 ، كأما الزبير بف عدم فيك ككفي،بف عربيا كعقب ىذا الحديث الزبير ىذا ىك ،غير ركاية الكرخي
 كذلؾ مما يرفع ،قدـ ذكرىا الزبير بف العربي بزيادة ألؼ كالـتكيؤيده أف في ركاية أبي داكد الـ

  (2)(. كاهلل أعمـاإلشكاؿ
:  توجيو التراجم– 4

عجابو العميؽ باإلماـ البخارم كصحيحو، ككجدناه  ال يخفي الحافظ ابف حجر حبو العظيـ، كا 
في مكاطف ال حصر ليا ينتصر ليذا اإلماـ، كلكف مف غير تعصب ذميـ، أك تكمؼ كتنطع، بؿ 
 –يكجو ركايات الصحيح، كما حكاه مف تراجـ بأسمكب مقنع، كحكار بديع، ككثيران ما كاف يناقش 

الكرماني في ىذا الجانب، كسنذكر بعض أمثمة في عناكيف مستكحاة مف - عمى كجو التحديد 
: صياغة الحافظ رحمو اهلل تعالى

: لمقصود لظاىر التركيب منافاة –أ 
باب إذا اجتيد العامؿ أك الحاكـ فأخطأ خالؼ الرسكؿ مف غير : " قاؿ في تحقيقو لمترجمة

 رد فيك أمرنا عميو ليس عمالن  عمؿ مف ) سمـ ك عميو اهلل صمى النبي لقكؿ ، فحكمو مردكد،عمـ
).(3)  

 أك ،في ركاية الكشمييني العالـ بدؿ العامؿ  (قكلو باب إذا اجتيد العامؿ أك الحاكـ  ) :قاؿ
 ،لمتنكيع كقد تقدـ في كتاب األحكاـ ترجمة إذا قضى الحاكـ بجكر أك خالؼ أىؿ العمـ فيك مردكد

 قكلو فأخطأ ، كىذه معقكدة لمخالفة الرسكؿ عميو الصالة ك السالـ،كىي معقكدة لمخالفة اإلجماع

                                 
 1533أخرجو البخارم في باب تقبيؿ الحجر حديث رقـ (  1)

  476 /3الفتح (  2)

باب إذا اجتيد العامؿ أك الحاكـ فأخطأ خالؼ الرسكؿ مف صحيح البخارم كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة (  3)
 غير عمـ فحكمو مردكد
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 قكلو فحكمو مردكد لقكؿ ،نما خالؼ خطأإ أم لـ يتعمد المخالفة ك،خالؼ الرسكؿ مف غير عمـ
 أم مردكد كقد تقدـ ىذا ، فيك رد،النبي صمى اهلل عميو ك سمـ مف عمؿ عمالن ليس عميو أمرنا

 كأنو بيذا المفظ مكصكؿ في صحيح ،الحديث مكصكالن في كتاب الصمح عف عائشة بمفظ آخر
ف مف حكـ بغير السنة جيال أك غمطا يجب عميو الرجكع إلى حكـ إبف بطاؿ مراده اقاؿ ....،مسمـ
 كىذا ىك نفس االعتصاـ ،يجاب طاعة رسكلوإ كترؾ ما خالفيا امتثاالن ألمر اهلل تعالى ب،السنة
 كقكلو فأخطأ أم في أخذ ، كبالحاكـ القاضي، المراد بالعامؿ عامؿ الزكاة: كقاؿ الكرماني،بالسنة

 أم ، كعمى تقدير ثبكت ركاية الكشمييني فالمراد بالعالـ المفتي: قمت،كاجب الزكاة أك في قضائو
 كفي الترجمة : قاؿ، كالمراد بقكلو فأخطأ خالؼ الرسكؿ أم يككف مخالفان لمسنة: قاؿ،أخطأ في فتكاه
 فصار ظاىر التركيب ينافي ،ال في المفظ الذم بعد قكلو فأخطأإ ، ليس فييا قمؽ: قمت،نكع تعجرؼ

ـ تنما إ بخالؼ مف أخطأ كفاقو كليس ذلؾ المراد ك، ألف مف أخطأ خالؼ الرسكؿ ال يذـ،المقصكد
 ، أم فقاؿ خالؼ الرسكؿ، كقكلو خالؼ الرسكؿ، كىك متعمؽ بقكلو اجتيد،الكالـ عند قكلو فأخطأ

ف يكجو كالـ األصؿ أ كالشارح مف شأنو  ؟ فأم عجرفة في ىذا، يقع في الكالـ كثيران  "قاؿ" كحذؼ 
 ككؿ ذلؾ في مقابمة ، كيحممو عمى الناسخ تارة، كيغتفر القدر اليسير مف الخمؿ تارة،ميما أمكف

 ، ككقع في حاشية نسخة الدمياطي بخطو، كال سيما مثؿ ىذا الكتاب،اإلحساف الكثير الباىر
ف إ بؿ لإلشكاؿالصكاب في الترجمة فاخطأ بخالؼ الرسكؿ انتيى كليس دعكل حذؼ الباء برافع 

  (1)(.خرة كيككف في األصؿ خالؼ بدؿ خالؼأسمؾ طريؽ التغيير فمعؿ الالـ مت
كقد سبر الحافظ ابف حجر مسالؾ اإلماـ البخارم في تراجمو، حتى خرج عمى العمماء بقاعدة 

 لـ حديث معنى إلى يكمئ بمفظ يترجـ ما ككثيران  ):لمصحيح في فقو التراجـ، يقكؿ رحمو اهلل تعالى
 في كيكرد ،الترجمة في صريحان  شرطو عمى يصح لـ الذم الحديث بمفظ يأتي أك ،شرطو عمى يصح
  "قريش مف األمراء باب"  قكلو ذلؾ مف ،خفي بأمر كتارة ،ظاىر بأمر تارة معناه يؤدم ما الباب
 ال"  حديث فيو كأكرد ،البخارم شرط عمى كليس ،عنو اهلل رضي عمى عف يركم حديث لفظ كىذا
 أبي عف يركم حديث كىذا  "جماعة فكقيما فما اثناف باب"  قكلو كمنيا  "قريش مف ؿاك يزاؿ

 اكتفى كربما"  أحدكما كليؤمكما كأقيما فأذف"  فيو كأكرد ،البخارم شرط عمى كليس األشعرم مكسى
 يقكؿ فكأنو ،آية أك ان أثر معيا كأكرد ،شرطو عمى يصح لـ حديث لفظ ىي التي الترجمة بمفظ أحيانان 

 النظر يمعف لـ مف اعتقد الدقيقة المقاصد ىذه عف كلمغفمة ،شرطى عمى شئ الباب في يصح لـ
 رحـ اهلل الحافظ، كنحف نعتقد أنو قد (2)(.كجد جدَّ  كمف ظفر تأمؿ كمف ،تبييض بال الكتاب ترؾ أنو

جدَّ فكجد القبكؿ عند العمماء في حياتنا الدنيا، كندعك اهلل مخمصيف أف يجد الفكز، كالقبكؿ، كالرضا 

                                 
 318 / 13فتح البارم (  1)

 14 /1الفتح (  2)
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. مف المكلى عز كجؿ في الحياة اآلخرة
:  تفرد البخاري في تراجمو–ب 

   كمما يدؿ عمى سبقو في ىذا المقاـ، ننظر في تعقبو عمى اإلماـ الكرماني، في الترجمة
:  "باب طرح اإلماـ المسألة عمى أصحابو ليختبر ما عندىـ مف العمـ"

  (قولو باب طرح اإلمام المسألة  ) 
نما أكرده بإسناد آخر ، أكرد فيو حديث بف عمر المذككر بمفظ قريب مف لفظ الذم قبمو  كا 

 كأما دعكل الكرماني أنو لمراعاة ، البتداء فائدة تدفع اعتراض مف يدعي عميو التكرار بال فائدةإيثاران 
 كاإلخبار، كأف ركاية قتيبة ىنا كانت في بياف معنى التحديث ،صنيع مشايخو في تراجـ مصنفاتيـ

 فذكر الحديث في كؿ مكضع عف شيخو الذم ،كركاية خالد كانت في بياف طرح اإلماـ المسألة
 كسعة ، كلـ نجد عف أحد ممف عرؼ حاؿ البخارم، فإنيا غير مقبكلة،ركل لو الحديث لذلؾ األمر

 ، كلك كاف كذلؾ لـ يكف لو مزية عمى غيره، حكى أنو كاف يقمد في التراجـ، كجكدة تصرفو،عممو
 دقة نظره في تصرفو ، أف مف جممة ما امتاز بو كتاب البخارم،كقد تكارد النقؿ عف كثير مف األئمة

 ، ألنو مقمد فيو لمشايخو، كالذم ادعاه الكرماني يقتضى أنو ال مزية لو في ذلؾ،في تراجـ أبكابو
 أف ، لـ يذكر ألحد منيما ممف صنؼ في بياف حاليما،ككراء ذلؾ أف كالن مف قتيبة كخالد بف مخمد

 كقد أعاد الكرماني ىذا الكالـ في شرحو ، فضالي عف التدقيؽ في التراجـ،لو تصنيفان عمى األبكاب
  (1)(. كاهلل المستعاف، كلـ أجد لو سمفان في ذلؾ،مراران 

فانظر يا رعاؾ اهلل ىذا الدفاع المجيد، كلعمنا نحس عدـ الرضا مف الحافظ رحمو اهلل، مف 
كقد أعاد الكرماني " في نفس ىذا العالمة الجيبذ في كممتو" المرارة" مسمؾ الكرماني، بؿ لعمنا نجد 

" ىذا الكالـ في شرحو مراران كلـ أجد لو سمفان في ذلؾ كاهلل المستعاف
: المغايرة بين الترجمة ولفظ الحديث- ج 

قد يقع أحيانان في صحيح البخارم تراجـ ألحاديث ال ينطبؽ فييا لفظ الترجمة عمى الحديث 
المترجـ لو، كقد أخذ بعض العمماء عمى اإلماـ البخارم ىذا المسمؾ، فانبرل الحافظ ينافح كيذكد 

قاؿ " باب مف أدرؾ مف الصالة ركعة" عف حياض الصحيح ، كمف ذلؾ ما جاء في الترجمة 
  (قكلو باب مف أدرؾ مف الصالة ركعة  ) :الحافظ

 كقد ركاه " فقد أدرؾ الصالة،مف أدرؾ ركعة مف الصالة" ىكذا ترجـ كساؽ الحديث بمفظ 
 كأخرجو البييقي كغيره ، كأحاؿ بو عمى حديث مالؾ،مسمـ مف ركاية عبيد اهلل العمرم عف الزىرم

 عمى قكلو "مف الصالة" قدـ  قكلو ، كلفظو كمفظ ترجمة ىذا الباب،مف الكجو الذم أخرجو منو مسمـ
 أف جميع ما يقع في تراجـ البخارم مما يترجـ بمفظ الحديث ال يقع ، كقد كضح لنا باالستقراء"ركعة"
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 فممو دره ، إال كقد كرد مف كجو آخر بذلؾ المفظ المغاير،فيو شيء مغاير لمفظ الحديث الذم يكرده
  (1)(.ما أكثر اطالعو

:   قواعد في معمقات البخاري– 5
استقرأ الحافظ ابف حجر، منيج اإلماـ البخارم في تعميقو األحاديث، كبيف أف منيا ماكاف 
، كمنيا ما كاف بصيغة التمريض، كىذا ال يخفى عمى أم دارس لعمـك المصطمح،  بصيغة الجـز
 –كلكف ييمنا ىنا التنبيو إلى أف الحافظ قسـ المعمقات إلى معمقات مرفكعة، كأخرل مكقكفة، كلكؿ 

 قعد القكاعد التي إذا ما طبقناىا عمى ىذا النكع مما كرد في الصحيح، فإنيا –رحمو اهلل تعالى 
. كفيمة بدفع كثير مف الشبيات عف ىذا الكتاب العظيـ

:  أحكام تتعمق بالمعمقات المرفوعة
كالصيغة الثانية كىي صيغة التمريض ال  ): يقكؿ رحمو اهلل بعد أف تكمـ عف صيغةالجـز

تستفاد منيا الصحة إال مف عمؽ عنو، لكف فيو ما ىك صحيح كفيو ما ليس بصحيح، عمى ما 
سنبينو فأما ما ىك صحيح، فمـ نجد فيو ما ىك عمى شرطو إال مكاضع يسيره جدان، ككجدناه ال 

كيذكر عف ابف عباس " يستعمؿ ذلؾ إال حيث يكرد ذلؾ الحديث المعمؽ بالمعنى، كقكلو في الطب 
فإنو أسنده في مكضع آخر مف طريؽ " عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ في الرقي بفاتحة الكتاب 

عبيد اهلل بف األخنس عف بف أبي مميكة عف ابف عباس رضي اهلل عنيما أف نفران مف أصحاب النبي 
فذكر الحديث في رقيتيـ لمرجؿ بفاتحة الكتاب، كفيو .... صمى اهلل عميو كسمـ مركا بحي فييـ لديغ

فيذا كما  (إف أحؽ ما أخذتـ عميو أجران كتاب اهلل)قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ لما أخبركه بذلؾ 
ترل لما أكرده بالمعنى، لـ يجـز بو إذ ليس في المكصكؿ أنو صمى اهلل عميو كسمـ ذكر الرقية 
بفاتحة الكتاب، إنما فيو أنو لـ ينييـ عف فعميـ، فاستفيد ذلؾ مف تقريره، كأما مالـ  يكرده في 

مكضع آخر مما أكرده بيذه الصيغة، فمنو ما ىك صحيح إال أنو ليس عمى شرطو، كمنو ما ىك 
حسف، كمنو ما ىك ضعيؼ فرد، إال أف العمؿ عمى مكافقتو، كمنو ما ىك ضعيؼ فرد ال جابر لو، 

كيذكر عف عبد اهلل بف السائب قاؿ قرأ النبي صمى اهلل عميو :  "أنو قاؿ في الصالة: فمثاؿ األكؿ
كسمـ المؤمنكف في صالة الصبح، حتى إذا جاء ذكر مكسى كىاركف، أك ذكر عيسى، أخذتو سعمة 

كىك حديث صحيح عمى شرط مسمـ أخرجو في صحيحو، إال أف البخارم لـ يخرج لبعض " فركع
كيذكر عف أبي خالد عف األعمش عف الحكـ، كمسمـ البطيف، كسممة بف :"  ركاتو، كقاؿ في الصياـ

قالت امرأة لمنبي صمى اهلل عميو : كييؿ، عف سعيد بف جبير، كعطاء، كمجاىد، عف ابف عباس قاؿ
الحديث كرجاؿ ىذا اإلسناد رجاؿ ...... إف أختي ماتت كعمييا صـك شيريف متتابعيف: كسمـ

الصحيح، إال أف فيو اختالفان كثيران في إسناده، كقد تفرد أبك خالد سميماف بف حياف األحمر بيذا 
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كىك الحسف قكلو في البيكع  : السياؽ، كخالؼ فيو الحفَّاظ مف أصحاب األعمش، كمثاؿ الثاني
إذا بعت فكؿ، : كيذكر عف عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو، أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ لو"

ذا ابتعت فاكتؿ كىذا الحديث قد ركاه الدارقطني مف طريؽ عبد اهلل بف المغيرة، كىك صدكؽ عف  (كا 
منقذ مكلى عثماف كقد كثؽ، عف عثماف بو كتابعو عميو سعيد بف المسيب، كمف طريقو أخرجو 

أحمد في المسند، إال أف في إسناده ابف لييعة، كركاه ابف أبي  شيبة في مصنفو مف حديث عطاء 
كىك الضعيؼ الذم : عف عثماف، كفيو انقطاع، فالحديث حسف لما عضده مف ذلؾ، كمثاؿ الثالث

كيذكر عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ : " ال عاضد لو، إال أنو عمى كفؽ العمؿ، قكلو في الكصايا
كقد ركاه الترمذم مكصكالن مف حديث أبي إسحاؽ السبيعي عف " أنو قضى بالديف قبؿ الكصية

الحارث األعكر عف عمي، كالحارث ضعيؼ، كقد استغربو الترمذم، ثـ حكى إجماع أىؿ العمـ عمى 
كىك الضعيؼ الذم ال عاضد لو، كىك في الكتاب قميؿ جدان، كحيث يقع : القكؿ بو، كمثاؿ الرابع

كيذكر : " ذلؾ فيو يتعقبو المصنؼ بالتضعيؼ، بخالؼ ما قبمو، فمف أمثمتو قكلو في كتاب الصالة
كلـ يصح، كىك حديث أخرجو أبك داكد مف طريؽ " عف أبي ىريرة رفعو ال يتطكع اإلماـ في مكانو 

ليث بف أبي سميـ عف الحجاج بف عبيد عف إبراىيـ بف إسماعيؿ عف أبي ىريرة، كليث بف أبي 
ىذا حكـ جميع ما في : ثـ قاؿ الحافظ (سميـ ضعيؼ، كشيخ شيخو ال يعرؼ، كقد اختمؼ عميو فيو

 (1).(الكتاب مف التعاليؽ المرفكعة بصيغتي الجـز كالتمريض
كيجدر بنا في ىذا المقاـ، اإلشارة إلى أف الحافظ كضح ببيانو ىذا أف البخارم لـ يكف مف 

الغافميف بإيراده ىذه المعمقات، بؿ لكؿ منيا مغزل كحكمة، مما دفعو أحيانان إلى التنبيو عمى 
كىك الضعيؼ الذم ال - الضعؼ الكارد في بعضيا، كتأمؿ قكؿ الحافظ رحمو اهلل في ىذا الشأف 

  (2).(كىك في الكتاب قميؿ جدان كحيث يقع ذلؾ فيو يتعقبو المصنؼ بالتضعيؼ:  قاؿ–عاضد لو 
: أحكام تتعمق بالمعمقات الموقوفة

كأما المكقكفات فإنو يجـز منيا بما صح عنده كلك لـ يكف عمى شرطو، كال يجـز : قاؿ الحافظ
ما  بما كاف في إسناده ضعؼ، أك انقطاع، إال حيث يككف منجبران، إما بمجيئو مف كجو آخر، كا 

نما يكرد ما يكرد مف المكقكفات مف فتاكل الصحابة، كالتابعيف، كمف تفاسيرىـ  بشيرتو عمف قالو، كا 
لكثير مف اآليات عمى طريؽ االستئناس، كالتقكية لما يختاره مف المذاىب في المسائؿ التي فييا 
الخالؼ بيف األئمة، فحينئذ ينبغي أف يقاؿ جميع ما يكرد فيو إما أف يككف مما ترجـ بو، أك مما 
ترجـ لو، فالمقصكد مف ىذا التصنيؼ بالذات ىك األحاديث الصحيحة المسندة، كىي التي ترجـ 
ليا، كالمذككر بالعرض كالتبع، اآلثار المكقكفة كاألحاديث المعمقة، نعـ كاآليات المكرمة، فجميع 
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ذلؾ مترجـ بو، إال أنيا إذا اعتبرت بعضيا مع بعض، كاعتبرت أيضا بالنسبة إلى الحديث، يككف 
بعضيا مع بعض منيا مفسِّدر، كمنيا مفسَّر، فيككف بعضيا كالمترجـ لو باعتبار، كلكف المقصكد 
بالذات ىك األصؿ، فافيـ ىذا فإنو مخمص حسف، يندفع بو اعتراض كثير عما أكرده المؤلؼ مف 

 (1).(ىذا القبيؿ
:  دفع اعتراضات عمى البخاري– 5

 خاض الحافظ في معرض شرحو لمصحيح، غمار مناقشات عممية، في شتى ضركب المعرفة 
مما يتعمؽ بالحديث كعمكمو خاصة، كعمـك الشرع عامة، فكاف عذيقيا المرجب، كجذيميا المحكؾ، 
كما كتبو في ىذا الشأف عبارة عف بحر عممي متالطـ األمكاج، كنحف نكتفي بأمثمة مكجزة، تككف 

: عمى غيرىا ىاديان كدليالن، فمف ذلؾ
:   دفع شبية الوىم عن البخاري–أ 

 حدثنا محمد : قاؿ البخارم: قاؿ أبك عمي الجياني،الحديث الثاني كالخمسكف ): قاؿ الحافظ
 قاؿ النبي صمى :بف عمر قاؿابف كثير أخبرنا إسرائيؿ حدثنا عثماف بف المغيرة عف مجاىد عف 

براىيـ عمييـ السالـ، كعيسى، رأيت مكسى:اهلل عميو كسمـ  كالمحفكظ فيو عف : الحديث قاؿ.... كا 
نما ركاه محمد ،بف عمرا أخطأ البخارم في قكلو عف : قاؿ أبك مسعكد،بف عباسامجاىد عف   كا 

 ، ككذلؾ ركاه إسحاؽ بف منصكر السمكلي،بف عباسابف كثير عف إسرائيؿ بيذا اإلسناد عف 
 ككذا نبو عمى ىذا الكىـ أبك ذر اليركم في ، كغيرىـ عف إسرائيؿ، زائدةأبي كابف ،كيحيى بف آدـ

بف عباس كذا ا فساؽ الحديث مف طريؽ حنبؿ بف إسحاؽ عف محمد بف كثير فقاؿ عف ،نسختو
 ككذا ركاه أبك أحمد الزبيرم عف ، ككذا ركاه عثماف الدارمي عف محمد بف كثير،قاؿ أبك ذر

 ككذا ركاه ، ككذا ركاه أحمد في مسنده عف أسكد بف عامر شاذاف عف إسرائيؿ: قمت،إسرائيؿ
 ككذا ركاه سمكيو في فكائده عف الحسيف ،الطبراني عف أحمد بف محمد اليدم عف محمد بف كثير

 أف البخارم قد أخرجو في مكضع آخر مف ركاية ، كيؤيد أنو مف سبؽ القمـ،بف حفص عف إسرائيؿ
 كقد تعقبو أبك عبد اهلل بف منده أيضان عمى ،بف عباس كىك الصكابابف عكف عف مجاىد عف ا

 فأخرجو في كتاب اإليماف مف طريؽ محمد بف أيكب كمكسى بف سعيد الطرسكسي ،البخارم
 ،بف عباسابف عمر كالصكاب ا عف : قاؿ البخارم: كقاؿ في آخره،كالىما عف محمد بف كثير بو

ككذا ركاه أبك نعيـ في مستخرجو عف الطبراني عف أحمد بف محمد بف عمي اليدم عف محمد بف 
 ثـ ،بف عمرا ركاه البخارم عف محمد بف كثير فقاؿ : كقاؿ بعده،بف عباس كما تقدـاكثير كقاؿ 

 ثـ رأيتو في مستخرج اإلسماعيمي مف ،بف عباس أيضان اساقو مف طريؽ أبي أحمد الزبيرم فقاؿ 
 كاستدلمت بذلؾ ،بف عباس كلـ يتعقبو كعادتوا عف : كقاؿ فيو،طريؽ أبي أحمد الزبيرم عف إسرائيؿ
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 (1)(.عمى أف الكىـ فيو مف غير البخارم كاهلل أعمـ
:  دفع شبية الرواية عن المجروحين–ب 

لف نسأـ، كلف نمؿ أبدان، مف تكرار القكؿ بأف الحافظ بذؿ جيدان عمميان خارقان في سبيؿ نصرة 
ىذا الصحيح، كالذم نصرتو نصرة لمديف، كأما في دفع الشبيات فيما يتعمؽ بالمجركحيف، فقد جاء 
بالعجب العجاب، فإنو رحمو اهلل يكرد الراكم المطعكف فيو، ثـ يستقصى أحكالو كافة، كبذلؾ يزيؿ 

الغبش كالراف الذم قد يعمك عقكؿ كقمكب بعض الناس، كنكتفي ىنا بمثاؿ كاحد ال غير، قاؿ 
 عاب أبك زرعة عمى مسمـ تخريج حديثو كلـ يبيف ،أحمد بف عيسى التسترم المصرم ):الحافظ

 لـ أر لمف تكمـ فيو حجة تكجب ترؾ : كقد احتج بو النسائي مع تعنتو كقاؿ الخطيب،سبب ذلؾ
 كذلؾ في ، كقع التصريح بو في صحيح البخارم في ركاية أبي ذر اليركم: قمت،االحتجاج بحديثو

بف كىب عف عمرك بف الحارث عف أبي األسكد عف عركة عف ا حديثو عف :ثالثة مكاضع أحدىا
 كقد تابعو عميو عنده أصبغ عف  " بدأ بو النبي صمى اهلل عميو كسمـ الطكاؼيئف أكؿ شإ  "عائشة

 ،بف كىب عف يكنس عف الزىرم عف سالـ عف أبيو في المكاقيتا حديثو عف :بف كىب ثانييا
 ىذا اإلسناد في اإلىالؿ مف ذم الحميفة بمتابعة بف : كثالثيا،مقركنان بسفياف بف عيينة عف الزىرم

 فما أخرج لو ،بف كىبا كقد أخرج مسمـ الحديثيف األخيريف عف حرممة عف ،المبارؾ عف يكنس
 (2)(.البخارم شيئان تفرد بو

األكؿ : تأمؿ ىذا االستقراء لمصحيح كلركاية ىذا الشيخ، أخرج لو البخارم في ثالثة مكاضع
سالمة : تابعو عميو أصبغ، الثاني، مقركنان بسفياف بف عيينة، الثالث، تابعو ابف المبارؾ، كالنتيجة

. صحيح البخارم مف أمثاؿ ىذه الطعكف
:  اإلسقاط في اإلسناد–ج 

ثباتو في سند آخر، فيراه البعض  يحدث أحيانان في صحيح البخارم، إسقاط راكو في السند، كا 
مطعنان في الصحيح، ككعادتو يتصدل الحافظ ليذه الشبيات، مناقشان، كمفندان، حتى تذىب أدراج 

،قاؿ البخارم  حدثني أحمد بف سعيد أبك عبد اهلل حدثنا كىب بف : الرياح، كمف ذلؾ حديث بئر زمـز
 جرير عف أبيو عف أيكب عف عبد اهلل بف سعيد بف جبير عف أبيو عف ابف عباس رضي اهلل عنيما

 لكال أنيا عجمت لكاف زمـز عينا ،يرحـ اهلل أـ إسماعيؿ" :عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ
 (3)(.معينان 

 حدثنا ابف جريج قاؿ أما كثير بف كثير فحدثني قاؿ إني كعثماف بف أبي :قاؿ األنصارم
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 أقبؿ إبراىيـ : كلكنو قاؿ، ما ىكذا حدثني ابف عباس: فقاؿ،سميماف جمكس مع سعيد بف جبير
 معيا شنة لـ يرفعو ثـ جاء بيا إبراىيـ كبابنيا ، كىي ترضعو،بإسماعيؿ كأمو عمييـ السالـ

" إسماعيؿ
كقع في ركاية ابف السكف كاإلسماعيمي مف طريؽ  (عف عبد اهلل بف سعيد بف جبير  ): قكلو 

، كركاه النسائي عف أحمد بف سعيد " أبي بف كعب " حجاج بف الشاعر عف كىب بف جرير زيادة 
قاؿ أحمد : شيخ البخارم بإسقاط عبد اهلل بف سعيد بف جبير كزيادة أبي بف كعب ، قاؿ النسائي 

بف سعيد قاؿ كىب كحدثنا حماد بف زيد عف أيكب عف عبد اهلل بف سعيد بف جبير عف أبيو كلـ 
يذكر أبي بف كعب ، فكضح أف كىب بف جرير كاف إذا ركاه عف أبيو لـ يذكر عبد اهلل بف سعيد 
ذا ركاه عف حماد بف زيد ذكر عبد اهلل بف سعيد كلـ يذكر أبي بف كعب  . كذكر أبي بف كعب ، كا 

: " كفي ركاية النسائي أيضا " قاؿ كىب بف جرير أتيت سالـ بف كعب " كفي ركاية النسائي أيضا 
 ثـ ،قاؿ كىب بف جرير أتيت سالـ بف أبي مطيع فحدثتو بيذا عف حماد بف زيد فأنكره إنكاران شديدان 

قد غمط ، إنما ىك : يقكؿ عف أيكب عف سعيد بف جبير ، فقاؿ : فأبكؾ ما يقكؿ ؟ قمت : قاؿ لي 
كليس ببعيد أف يككف أليكب فيو عدة طرؽ ، فإف إسماعيؿ . انتيى " أيكب عف عكرمة بف خالد 

كلـ " عف أيكب نبئت عف سعيد بف جبير عف ابف عباس : " بف عمية مف كبار الحفاظ كقد قاؿ فيو 
يذكر أبيا ، كىك مما يؤيد ركاية البخارم ، أخرجو اإلسماعيمي مف كجييف عف إسماعيؿ أحدىما 

كقد ركاه معمر عف أيكب عف "عف أيكب عف عبد اهلل بف سعيد بف جبير :" ىكذا كاآلخر قاؿ فيو 
سعيد بف جبير بال كاسطة كما أخرجو البخارم كما ترل ، كقد عاب اإلسماعيمي عمى البخارم 

إخراجو ركاية أيكب الضطرابيا ، كالذم يظير أف اعتماد البخارم في سياؽ الحديث إنما ىك عمى 
ف كاف أخرجو مقركنان بأيكب  فركاية أيكب ،ركاية معمر عف كثير بف كثير عف سعيد بف جبير ، كا 

 كال يستمـز ذلؾ قدحان لثقة الجميع ، ، أك بكاسطة كلده عبد اهلل ،إما عف سعيد بف جبير بال كاسطة
إف كاف بإثبات عبد اهلل بف سعيد بف : فظير أنو اختالؼ ال يضر ألنو يدكر عمى ثقات حفاظ 

ف كاف بإسقاطيما فأيكب قد سمع مف سعيد بف جبير ، كأما ابف  جبير كأبي بف كعب فال كالـ ، كا 
 كلـ يعتمد ،عباس فإف كاف لـ يسمعو مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ فيك مف مرسؿ الصحابة

كقد سبؽ إلى االعتذار عف البخارم كرد كالـ . البخارم عمى ىذا اإلسناد الخالص كما ترل 
 (1).(" تقييد الميمؿ " اإلسماعيمي بنحك ىذا الحافظ أبك عمي الجياني في 

يطيب لي أف أختـ ىذه الكممة المكجزة في أمير المؤمنيف في الحديث، الحافظ ابف حجر، 
كجيكده في خدمة صحيح البخارم، بأف أقرر حقيقة تدؿ عمى تعظيـ ابف حجر ليذا الصحيح، 
كىي إف الحافظ ال يدافع عنو فيما كقع مف شبيات فحسب، بؿ حتى فيما يتكقع مف شبيات لـ 
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ياؾ –تطرح عمى مائدة البحث أصالن، كتأمؿ  : اآلتي– رحمنا اهلل كا 
 حدثنا محمد بف سناف ىك العكقي قاؿ حدثنا ىشيـ قاؿ ح ك حدثني سعيد بف :قاؿ البخارم

 أخبرنا جابر :النضر قاؿ أخبرنا ىشيـ قاؿ أخبرنا سيار قاؿ حدثنا يزيد ىك ابف صييب الفقير قاؿ
أعطيت خمسا لـ يعطيف أحد " :أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ بف عبد اهلل

 (1)(الحديث.....قبمي
 (أخبرنا سيار  ): قكلو 

 كاسـ أبيو ،بميممة بعدىا تحتانية مشددة كآخره راء ، ىك أبك الحكـ العنزم الكاسطي البصرم
كرداف عمى األشير ، كيكنى أبا سيار ، اتفقكا عمى تكثيؽ سيار ، كأخرج لو األئمة الستة كغيرىـ ، 

كليـ شيخ آخر .  فيك مف كبار أتباع التابعيف ،كقد أدرؾ بعض الصحابة لكف لـ يمؽ أحدان منيـ
نما ذكرتو ؛ ،يقاؿ لو سيار ، لكنو تابعي شامي  أخرج لو الترمذم كذكره ابف حباف في الثقات ، كا 

 كما لـ ينسب سيار في حديث ،ألنو ركل معنى حديث الباب عف أبي أمامة كلـ ينسب في الركاية
  (2)(. فيظف أف في اإلسناد اختالفان كليس كذلؾ، فربما ظنيما بعض مف ال تمييز لو كاحدان ،الباب

 
 
خاتمة 

الحمد هلل الذم تتـ بنعمتو الصالحات، مف ىذه السياحة العممية السريعة، في رحاب صحيح 
: اإلماـ البخارم، تبيف لنا اآلتي

. دقة اإلماـ البخارم في تصنيفو الصحيح -1
ما أخذ عميو مف مآخذ، ال يقدح فيو بأم حاؿ مف األحكاؿ، فإف البخارم كاف متفطنان  -2

لكؿ شئ أثبتو في صحيحو، كما أدخؿ نصاى فيو إال كلو فيو فائدة عرفيا مف عرؼ، 
 .كغفؿ عنيا مف غفؿ

فإف الجيكد العممية -  كىذا ما لـ يحدث –كلك تنزلنا كسممنا بنكع خمؿو في الصحيح  -3
الجبارة، التي بذليا العمماء، كالتي ال تكاد تنقطع عبر سائر األكقات، كفيمة باستدراؾ 

 .أم خمؿ، كسد أم نقص

 جيكد اإلماميف، الحافظيف، اليكنيني، كابف حجر، كانت مف أميز الجيكد العممية في  -4
 .دراسة، كتحقيؽ صحيح البخارم

أسس ىذاف اإلماماف لمنيج عممي رصيف، كىك البحث العممي عبر مجمكعات  -5
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 .عممية، أك فرؽ الباحثيف

سبؽ عمماء الحديث، في مناىج التحقيؽ العممي، كؿ المدارس العممية المعاصرة، مف  -6
 .مستشرقيف كغيرىـ

كأخيران يتبيف بجالء مف خالؿ ىذه الدراسة، أف كؿ مف يطعف في الصحيح، بالرغـ  -7
الجيؿ : يصدر في طعنو لسببيف: مف الخدمة العممية المتكاممة لو، ىك كاحد مف اثنيف

.   الفاضح، أك الغرض السيئ في ىدِّد قناعات األمة بمصادر تشريعيا
واهلل اليادي إلى سواء السبيل 
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